
 

Jaargang 39, nummer 6 

BARGER-OOSTERVELD 
Dorpskrant 



2 

 

 
 

. 

Kopij! 

   Agenda 

Volgt u ons al? 

Kijk voor meer informatie over de   
activiteiten in de agenda van  

www.barger-oosterveld.nl, op de facebook 
pagina Barger-Oosterveld Online, of neem 

contact op met de organisator van de  
activiteit. 

 
 

Kopij 
 

Stuur uw kopij naar: 
dorpskrant.bo@gmail.com 

Schriftelijke kopij kunt u inleveren bij  
de Barnstee. Vermeld s.v.p. altijd uw naam 

en telefoonnummer!  Beperk uw kopij 
s.v.p. tot maximaal een halve A4 pagina.  

De redactie behoudt zich het  
recht voor om aangeleverde kopij te  

corrigeren, in te korten of eventueel te  
weigeren. Anoniem aangeleverde kopij 

wordt in principe niet geplaatst. 
 
                      Kopij 2021 
 Editie  Kopijdatum 
 Februari  11 januari 
 April  1 maart 
 Juni  24 mei 
 September  23 augustus 
 November  11 oktober 
 December  8 november  

 
 

Contact 
 

Redactie: 
Lizette Zwart-Wehkamp 

Antje Nijp-Zijlvaart 
Sophie Goeree 
Guusje Sijbom 

 
 

De Dorpskrant wordt met veel zorg en 
aandacht gemaakt door de mensen van 

 
 
 
 

 

 

dorpskrant.bo@gmail.com 

 
 

December 
 
28 dec Oliebollentoernooi VVBO 

De volgende Dorpskrant verschijnt  
tussen  12 en 20 februari 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

         24 januari 2022 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
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Sponsoren Dorpskrant! 
 

Jan Gringhuis (gringhuis@hotmail.nl) 

Lubbers Bouwmaterialen (info@jhlubbers-emmen.nl) 

Spar Schijff (sparschijff@despar.info) 

St. Gerardusschool (stgerardus@primenius.nl) 

Leon Kolmer (wkolmer@home.nl) 

 
Wilt u de Dorpskrant ook sponsoren? Mail ons dan::  

dorpskrant.bo@gmail.com  

De ‘Dorpskrant Barger-Oosterveld’ is een uitgave van de Stichting Sociaal Cultureel Werk. 
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Inhoud 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen onze lezers 

hele fijne kerstdagen en  

een gezond, mooi en 

liefdevol 

2022 
Antje, Guusje, Lizette en Sophie 

mailto:gringhuis@hotmail.nl


4 

  

  

 

Hier had uw  
advertentie kunnen staan! 

Voor meer informatie omtrent tarieven etc. 
stuur een mail naar: 

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Bericht van Plaatselijk Belang 
Nog steeds worden we geplaagd door het co-
ronavirus. Het is helaas niet anders en we zul-
len toch nog beperkt moeten blijven in ons 
handelen. Nu ik deze bijdrage maak is het nog 
kort voor onze  Algemene Ledenvergadering. 
Ik hoop dan ook dat die wel door is gegaan. 
Contact met onze leden vinden we zeer be-
langrijk. Zeker nu we in de komende periode 
twee stevige onderwerpen voor de kiezen krij-
gen die grote invloed hebben op het wel en 
wee van ons Barger-Oostervelders in de toe-
komst en wel de GZI-plannen en de plannen 
met de Rondweg. Voor beide projecten is in-
spraak toegezegd ofschoon het effect ervan 
niet altijd even duidelijk is. 
Van belang is hier natuurlijk wel dat we op 
duidelijke steun van de leden kunnen rekenen. 
We zullen dan ook zorgen voor duidelijke in-

formatie over de ontwikkelingen. 
Voor het zover is gaan we eerst rustig van de 
feestdagen genieten hetgeen mogelijk ook nog 
wordt beperkt door corona. In deze donkere 
dagen is het goed optimistisch te blijven en er 
van uit te gaan dat we de coronaoverlast over-
winnen. 
 

Het Plaatselijk Belang wenst U allen 
prettige feestdagen toe en een  
goede start in 2022. 
 
 
Namens Pl. Belang, 
Leo Mangnus 
Secretaris 

__________________________________________________________________________ 

Dorpskrant 40 jaar in 2022! 
Volgend jaar bestaat de Dorpskrant 40 jaar en 
dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! 
We willen in elke editie een interview houden 
met één van de oud-medewerkers van de 
Dorpskrant, die vroeger (in de jaren ‘80 en ‘90) 
hebben geholpen met stencilen, samenvoegen, 
nieten en vouwen, kopiëren… 
 
Vanuit de redactie worden een aantal oud-
medewerkers gevraagd of ze mee willen wer-
ken aan het interview en dan plaatsen we er zo 
mogelijk ook een foto bij van toen en nu. 
 
De redactie heeft inmiddels een aantal namen 
op de lijst staan van mensen die we gaan bena-
deren voor het interview. De eerste zal in fe-
bruari al worden geplaatst.  
 
We hopen hiermee ook een stukje “leuke oude 
tijd” naar het heden te brengen. 
 
De redactie. 
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Bij ons koopt u een kwaliteitsproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding met 

een ruim aanbod in kleur, merk en design. 
 

Voor stoffering van: 

 Linoleum • PVC (stroken) • Tapijt (tegels) • 

Vinyl • Parket • Laminaat 

Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 
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 Nieuws van de SBO e.o. 
Dag dorpsgenoten 
 
Even weer een bericht van de senioren-
vereniging Barger-Oosterveld e.o. 
 
Het bestuur heeft in de laatste week van ok-
tober besloten om voorlopig alle activiteiten 
weer stop te zetten. We hebben nog weinig 
leuks kunnen doen dit jaar, een fietsmiddag 
in september en een jubileummiddag in ok-
tober. We waren met ingang van 1 septem-
ber wel weer begonnen met de wekelijkse 
dingen zoals kaarten, biljarten en sjoelen en 
we hebben nog twee bingomiddagen gehad. 
 
De aantallen coronabesmettingen lopen weer 
hoog op en aangezien de senioren een leef-
tijd hebben dat ze toch wel tot een risico-
groep behoren, willen wij niet dat er nog 
meer mensen positief getest gaan worden. 
 
Onze jubileummiddag was een leuke mid-
dag waarbij iedereen weer gezellig kon bij-
praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. Maar enkele dagen later kwamen de 
eerste telefoontjes binnen dat er leden waren 
die positief getest waren op corona. 
Het bestuur had van tevoren wel aangege-
ven dat wanneer er iemand koortsig, verkou-
den of grieperig was, deze beter thuis kon 
blijven. Maar (bijna) iedereen is gevaccineerd 
en men zegt dat als je dan toch corona krijgt, 
je er niet zo ziek van wordt dat je naar het 
ziekenhuis moet. Nou, wel dus. Het blijkt 
maar weer dat mensen die gevaccineerd zijn 
toch ook erg ziek kunnen worden. 
 
Binnen een week na de jubileummiddag wa-
ren er al 25 meldingen binnen van positief 
geteste leden. Het bestuur hoopt dat de men-
sen die op de jubileummiddag een coronabe-
smetting hebben gekregen, zo langzaam aan 
weer herstellende zijn. 
 
Een week na de jubileummiddag lagen er 
drie van onze leden in het ziekenhuis, waar-
van twee op de IC. Eén van deze drie leden  

 
 
 
is een paar dagen later naar de Horst gegaan 
om aan te sterken. Een ander lid is van de IC 
naar een verpleegafdeling gegaan om te her-
stellen en is inmiddels gelukkig weer thuis.  
 
Eén van onze leden Johan Manning, is op 
4 november in het ziekenhuis overleden. 
Jo Manning was nog maar 75 jaar. Hij was al 
jaren lid van onze vereniging. Elke week 
kwam hij klaverjassen, een fanatieke speler 
maar ook een gezelligheidsmens. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte en liefde voor de tijd 
die komen gaat.  Wij zullen zeker hem mis-
sen. 
 
Het bestuur heeft unaniem besloten dat we 
voor het komende jaar geen contributie gaan 
vragen. Leden die de contributie automa-
tisch laten overschrijven, krijgen hun geld 
terug, Binnenkort valt er nog een brief bij 
onze leden in de bus waar informatie in staat 
over de huidige stand van zaken, over het 
niet vragen van contributie en nog wat infor-
matie voor de komende weken. 
 

 
Het bestuur, Henk, Tiny, Henk, 

Antje, Jo en Jannie wensen  

alle leden hele fijne kerstdagen en 

een mooie jaarwisseling.  

Zorg dat u gezond blijft! 
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Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 
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Vrogger... 
Ben Wösten uit Ommen, oud-inwoner van Barger-Oosterveld, is nog 

steeds erg betrokken bij Barger-Oosterveld. In de rubriek ’Vrogger’ leest u 

de herinneringen van hem aan het Barger-Oosterveld van vroeger. 

Door Ben Wösten 

Kerstmis 
 

Vroeger dacht men: “Heerlijk, Kerstmis 
met z’n allen om de boom.” 
Maar nu weet je: “Met z’n allen” 
was helaas een kinderdroom. 
 

Vroeger dacht men: “Vrede op aarde” 
alle mensen vrij en blij! 
Maar nu weet je: voor miljoenen 
is er heus geen vrijheid bij. 
 

Vroeger dacht men: “Heerlijk Kerstmis” 
was gelukkig zonder meer. 
Maar nu weet je: juist dat Kerstmis 
doet zo af en toe flink zeer. 
 

Vroeger zei men: “Vrolijk Kerstmis” 
tegen Jan en alleman. 
Maar nu denk je: “Mensen maak er 
samen toch iets vredigs van!” 
 

Vroeger gingen we kerstkaarten versturen 
naar familie, vrienden en buren. 
Nu sturen we een sms’je of een mail, 
soms wordt dat ons nog te veel. 
 

Vroeger dacht men met Kerst aan elkaar, 
wensten iedereen een gelukkig nieuwjaar. 
Vroeger zongen we: “Stille nacht, Heilige nacht” 
over het Kind dat naar een stal werd gebracht.  

Goeie Karstdaagen en 

Gelukkeg Neijaor! 
 

Ben wösten 



10 

  

  

 
 
 
 
 

 

Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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In ‘t zonnetje 

 

 

 

Jermaine en Leonie 

Geboren! 

Kylian Jermaine Marcano  
Kylian is geboren op  

10 november 2021 en woont aan de Traden. 

Skeln 
 
Beste lezer. Vorige maand heb ik u verwittigd 
over Geert Joling alias Onnekeutel en dat hij een 
oud inwoner van Stadskanaal geweest was. Nu 
hebben sommige woorden in het Grunnings een 
heel andere betekenis dan in het Drents.   
Het was op een herfstavond eind november. Het werd al vroeg donker en we 
hadden de eerste nachtvorsten al weer gehad. Na net  gegeten te hebben zouden 
mijn broer en ik de afwas doen. Na wat gesteggel over wie er ging afdrogen, waren we even later 
toch maar met het vaatwerk begonnen. “Volk!” hoorden we opeens bij de achterdeur roepen en 
er werd geklopt “Vohoholijk!” dit keer wat harder. Ons Jan keek door het keukenraampje en trok 
gelijk wit weg. “Ach, nee hè, Joling...” De angst was duidelijk van zijn gezicht af te lezen. Een tel 
later stonden we met z’n tweeën door het keukenraampje richting de achterdeur te loeren. En 
warempel, daar stond Geert OnneKeutel. Hij klopte nog een keer en riep dit keer nog harder dan 
de laatste keer “Vhooolk!!”We hoorden gestommel op de deel en even later ging de achterdeur 
open. Van het gesprek zelf konden we niet veel horen maar na een poosje hoorden we vader 
schaterlachend zeggen: “Dus je had ‘r zelf om vroagd?“  “Ja, eigenlijk wel ja”, hoorden we Joling 
zeggen en er bulderde een hard gelach van de deel. We vernamen dat Joling afscheid nam en 
kort daarna stond vader in de deuropening, ging voor ons Jan staan gaf hem een handschoen 
“die kwam Geert Joling trug breng’n”. Jan keek pa verschrikt aan. “Oh ja, die mot ik verloorn 
heb’n toen...” en verder kwam Jan niet “En...” ging vader verder “skeln betekent in ‘t Grunnings 
‘bel’n’“. En luid lachend verliet hij de keuken richting kamer “Greet, moei is heurn, ons Jan…”   
Wat was nou het geval… Jan was die betreffende morgen  zoals gewoonlijk weer aan de late 
kant. Hij had bij het kanaal staan kijken hoe ze bezig waren een schip met aardappelen te laden.  
Op de weg fietsend naar school en daarbij op de kerkklok gekeken te hebben besefte hij,  dat hij 
nu flink moest doortrappen om niet te laat op school te komen.  Hij ging nog eens goed op de 
trappers staan toen ineens Joling voor z’n fiets verscheen, remmen kon hij niet meer en ontwijken 
evenmin. Hij reed Joling van zijn sokken en vloog zelf over het voorwiel en belandde met de rug 
op  straat.  Jan stond (waarschijnlijk door de schrik) gelijk weer op en zag hoe Geert Joling lang-
zaam en kreunend opstond, pakte zijn sigaar van de grond, veegde het zand er van af en stak de 
sigaar weer in zijn mond. Hij keek met een woeste blik  naar ons Jan en mompelde “Kest nait 
skeln?” Ons Jan stond aan de grond genageld, hoorde hij het goed? “Wát zeg die Joling?”  Joling 
klopte nog wat zand van zijn broek haalde het stompje sigaar uit zijn mond “bist toch nait doof, 
of ie nait skeln kunt”. Jan had het dus wel goed gehoord. Hij pakte zijn fiets van de grond sprong 
er op en riep: “Jawel heur, Onnekeutel, Onnekeutel Onnekeutel Onnekeutel!!”  
 
Elke gelijkenis met bestaande plaatsen , personen of gebeurtenissen berust op louter toeval 
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Voor Diabetische, Reumatische en Overige 

Risicovoet. Mogelijkheid tot vergoeding via uw 
zorgverzekeraar. Ook cosmetisch met nagellak, 

gelnagellak of French Manicure zowel voor 
handen als voeten. Tevens zetten van kunstnagels 

op handen is mogelijk in Gel of Acryl.  
 
Willem Grolstraat 78         Mobiel: 06-30291132 
Barger-Oosterveld 

Fitstudio Henriëtte 

Snel slank en fit met: 

 

Hypoxi  

Fietsen in vacuum 
 

 

 

Better belly/slim belly 
Op loopband,  

hometrainer of  

crosstrainer 

Herenstreek 88,  Nieuw Dordrecht 

Telnr 0591 393505   

www: fitstudio-henriette.nl 
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De oorlog nog met emaakt 
 
‘Jao jao… wi-j heb de oorlog nog met emaak’,  
werd er dan gezegd. Mama keek de kring om 
de keukentafel eens rond, pa en opoe en opa 
knikten mee en zuchtten. ‘Toen was alles zo 
betuun, ie-j gooien neet zo gauw wat vot’. 
En dan was het even stil en lieten ze hun ge-
dachten teruggaan naar die tijd toen alles op 
de bon was in en na oorlogstijd.. 
 
Zou dit misschien toch onbewust bij mij zijn 
blijven hangen? Ik herinner me dat ik eens op 
oorlogspad was. Er moest opgeruimd. De ka-
mer boven die ik me toegeëigend heb voor 
mijn kleding, naaimachine en strijkplank was 
er aan  toe. Maar wat kostte me dat een moeite. 
Uiteindelijk leverde het een zak of vier op die 
afgevoerd werden naar de Kringloop. Ik heb er 
toen, zij het in etappes, vier dagen over ge-
daan, maar dan heb je ook wat. En Wim zei het 
nog maar eens: ’A’j weer es wat metbrengt, 
gooi dan eerst wat weg’. 
 
Maar ik had hem wel aangestoken: ’Mien kaste 
za’k ok es uutdunnen, ik hebbe zovölle wa’k 
toch niet meer an doe’. En hij toog die middag 
ook aan de slag.  
Na mijn vier dagen ploeteren kostte het hem 
op de kop af 20 minuten om de stapel T-shirts, 
broeken en overhemden uit te 
zoeken. Toen stond er ook een 
gevulde plastic zak klaar. ‘Maor 
Wim, den he-j zowat niet an 
ehad, zunde um dat noe weg te 
doen.’  Toen volgden de redenen 
waarom iets niet werd gedragen: 
te laege an de hals, te krap in de 
scholders, te strak um de boek.  
Tja… ook hij werd ook ouder. Er 
ging bijna een splinternieuw 
paars T-shirt  
achteraan waar het kaartje van € 
18,95 nog aanzat. Ik had het hem 
toen  blijkbaar opgedrongen bij 
Schomaker. 

 ‘Man... den is veur onder oew nieje aover-
hemd’.  
 
Ik stond versteld met hoeveel gemak hij prak-
tisch nieuwe kleren in de zak stopte, maar gek 
als het was.. de afgedragen overhemdjes be-
keek hij met liefde en vroeg me dan: ’Ku-j daor 
nog iets an doen, effen iets an-ikkeren öf zo?’ 
Ik heb wel eens kragen gekeerd en gaatjes ge-
dicht in zijn lievelingshemden. 
 
Toen ik later de stapel onder de kapschuur be-
keek moest ik ook even zuchten en bedacht dat 
neef Jan nog niet zo’n slechte manier van kle-
den heeft.  
 
Hij heeft één stel nette kleren en een stel om in 
te klussen. That’s it. Zijn de kluskleren versle-
ten dan wordt het stel nette kleren gebombar-
deerd tot klussen en koopt hij weer een nieuw 
setje. Goed voorbeeld, maar…. zucht… Mis-
schien kan een van de jongens nog iets uit die 
zak gebruiken want... zie bovenaan....! 
 
Met een hartelijke groet, 
Hetty 
 
 
Foto:  
Dit shirt is er allang niet meer net als de pony. 

       Nieuws van‘t Schoolpad 
 
Aan het Schoolpad woont Hetty. Een Achterhoekse in Drenthe. Hetty schildert en schrijft kinderboekjes en 
verder over alles wat haar bezig houdt op haar website www.hettysite.nl en o.a. in de Dorpskrant.  

http://www.hettysite.nl
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Ook zo’n hoge energierekening? 
Gevelisolatie is de oplossing! 

 
Ook voor al uw stukadoorwerk 
Moet u bij HARRIE BERKEN zijn! 

 
De Traden 68 

7826 HH  Emmen 
Tel: 06 22428712 

info@hpb-gevelisolatie.nl 
 

www.hpb-gevelisolatie.nl 

Auto en Bandenbedrijf Drent 
Verlengde Oosterdiep wz 52 Bargercompascuum 

Tel:349312  garagedrent@kpnmail.nl   

www.autodrent.nl 
APK Accu's, banden, uitlijnen, remmen enz.... 

Kleine beurt en grote beurt 

AUTOBANDEN: zomer/winter alle merken 
nergens goedkoper en levenslange garantie! 

 

Aanbieding all season banden 

Waarom nog 2x per jaar banden wisselen als je 
ook een goede all season band kunt krijgen voor 
een scherpe prijs, en dan ook nog met levenslan-

ge garantie!! 
 

Voorbeelden 4 seizoenenband:  
(Prijzen zijn vanaf en incl. Montage, BTW, balan-

ceren en levenslange garantie) 
13 inch € 53,-, 14 inch € 55,-, 15 inch € 60,-, 

16 inch € 71,- en 17 inch € 79,- 
 

UITLIJNEN:  
trekt uw auto, banden lopen scheef af?  

 
Laat uw auto door ons vakkundig uitlijnen!

n wij goede gebruikte 

zomer- en winterbanden vanaf 25,- all-in 

mailto:Tel%20.0591-349312%20garagedrent@wanadoo.nl
http://www.autodrent.nl/
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O.b.s. Op ‘t Veld  

 

 Barnar 5A , 7826 EP Emmen     0591-629364         www.obs-optveld.nl  OBS Op t Veld  

Locatiedirecteur: Rik Lieberom                  locatieleider@obs-optveld.nl              

Semsom in groep 1 en 2 
De kleuters werken sinds dit schooljaar met 
Semsom. Semsom is een aansprekende leerlijn 
voor het voorbereidend rekenen. Er zijn heel 
veel bewegende en spelende activiteiten.  
Dat past precies bij kleuters, zij zijn de hele dag 
in beweging. Een daarvan is de dans waar ver-
schillende rekenvaardigheden aan bod komen.  

Dat kan m.b.v. het 
digibord, maar ook 
met de leerkracht. 
Kleuters vinden het 
prachtig en ze zijn 
allemaal actief bezig. 

 

 

Bewegen, spelen en leren combineren 
in groep 3 en 4 

Wist u dat: 
- Leerlingen na een fysieke actieve reken- en 
taalles meer gericht zijn op hun taak, ze leren 
dan ook sneller. 
- Bewegend leren een verbinding maakt tussen 
beide hersenhelften. 
- Je na 20 minuten matig intensief bewegen, 
twee uur lang beter informatie op kan slaan. 
- Je goed kan automatiseren en memoriseren 
door beweging. 
- Natuur (groen, buiten) goed is voor de concen-
tratie en dat buiten spelen goed is voor de sa-
menwerking van de ogen.  

 
In groep 3 en 4 zetten wij bewegend leren veel 
in. Een rekendoel kan bijvoorbeeld prima eerst 
buiten geoefend worden.  Bewegend leren is 
ook leuk om tussendoor in te zetten. Ook in de 
klas kan je heel goed een circuit in zetten voor 
o.a. rekenen. Op deze manier zijn kinderen 
naast bijvoorbeeld rekenen ook bezig met sa-
menwerken en overleggen.  

In groep 5 en 6 
In groep 5/6 zijn we sinds een paar weken ge-
start met Leesvreters. Dit is een leeswedstrijd 
voor basisscholen. Online worden er vragen ge-
steld over de tien leesboeken die bij Leesvreters 
horen. Ook worden er af en toe creatieve op-
drachten gegeven die we met de hele klas moe-
ten uitvoeren.  Zo hebben de kinderen samen de 
volgende yell bedacht die over piraten ging: 
 
“ Kapitein Morgan ging uit varen, jo ho hé op de Wadden-
zee.”  “In zijn nieuwe boot, jo ho hé op de Waddenzee.”  
“Hij had lak aan de gevaren, jo hé ha hij dacht er niet bij 
na.” “Want hij was vier meter 
groot, jo ho hé  
en toch viel hij in de zee!”   
 

Op dit moment staan we 
op een gedeelde 2e plaats.  

 
 

Schaakworkshop in groep 7 en 8 
 
Groep 7 en 8 heeft mee 
gedaan aan een schaak-
workshop. Leren schaken 
is supergoed voor de ont-
wikkeling van het kin-
derbrein.  
De schoolprestaties ver-
beteren door schaken. De 
concentratie gaat omhoog 
en leerlingen worden be-
ter in plannen en organi-
seren.  
Dat is heel belangrijk voor nu en later.  
 
 

 

http://www.obs-optveld.nl
mailto:locatieleider@obs-optveld.nl
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“Verander van leefstijl door  
gezonde voeding & beweging” 

 

Als voeding en beweginscoach begeleid ik mensen met ge-
wichtsproblemen. Maar ook voor andere vragen m.b.t. voe-
ding en beweging kunt u bij mij terecht. Neem contact met mij 
op voor een gratis kennismakingsgesprek! 
  

Marieke, Barnar 26 
Tel. 06-30373947 

info@mariekevoedingenbeweging.com 
www.mariekevoedingenbeweging.com 

 Kapsalons van Veen 
                     dames & heren 

 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  

Bel voor een afpraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 
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In de Beugel 
Als je aan het be-
gin van een jaar 
staat denk je de-
cember duurt 
nog heel lang 
maar niets is 
minder waar 
want wat vliegt 
zo'n jaar voorbij 
en nu is het al 
zover. Dit jaar 
kunnen we net 
als vorig jaar be-

stempelen als Coronajaar met al z’n besmettin-
gen, beperkingen maar dit jaar hebben de Baas 
en het Vrouwtje toch de stoute schoenen aange-
trokken om in de zomer wel op vakantie te 
gaan. Zij vonden het toen wel vertrouwd on-
danks dat Coronagedoe.  
 
Voor het eerst hadden ze een hotelkamer met 
echt zeezicht (voor de Baas zeegeluid) aan de 
boulevard in Egmond Aan Zee. Ja ja, ze zijn nu 
natuurlijk verwend en willen als het even kan 
altijd zo'n hotelkamer.  
 
Obeliks en Ik hebben het toen ze op vakantie 
waren ook super gehad want wij zijn bij een 
collega van de Baas en het Vrouwtje in huis ge-
weest waar wij heel veel ruimte hadden in de 
tuin en daar waren ook nog 2 honden waar wij 
het heel erg gezellig mee gehad hebben dus 
voor ons voor herhaling vatbaar. En ik heb ge-
hoord dat wij ook nog wel weer mogen komen 
daar. Wij vonden het natuurlijk leuk dat ze 
weer terug waren maar verder? Ik zeg maar 
niks. 
 
Tijdens de herfst is het lopen voor ons honden 
over de fietspaden etc geen pretje met al die 
eikels en kastanjes die pijn doen aan onze poot-
jes. Gelukkig heeft het in die periode heel erg 
veel gewaaid  en was die troep snel van de bo-
men. 
 
Er kan in zo'n jaar veel gebeuren want bij de 
pleegmoeder van Obeliks was het allemaal niet 
zo leuk omdat zij de witte Herder Baya en ze-
ven maand later de kat Diva hebben moeten 

laten inslapen. Met die twee heeft Obeliks veel 
opgetrokken. Hopelijk kan Obeliks (misschien 
mag Ik ook mee) volgend jaar nog eens op be-
zoek bij zijn pleeggezin dat er voor gezorgd 
heeft dat hij toch nog Geleidehond geworden is.  
 
Obi is op zijn leeftijd van bijna 12 ook nog on-
der narcose  geweest omdat hij zo'n slecht gebit 
heeft. Voor dat de dierenarts van Sterkliniek 
Emmen hem zou helpen moest eerst gekeken 
worden of zijn bloedwaarden, leverfuncties etc. 
goed waren en ja ja, geen probleem.  
Ze hebben die ouwe man geholpen en alles is 
gelukkig goed gegaan. Om een uur of half twee 
heeft het Vrouwtje gebeld, hij was toen alweer 
boven water maar ze hebben hem tegen halfvijf 
van het infuus gehaald om die narcose troep zo 
snel mogelijk uit zijn lijf te laten gaan. Toen 
konden de Baas en het Vrouwtje hem weer mee 
nemen naar huis.  
 
Bij thuiskomst moest ik natuurlijk even aan 
mijn grote broer snuiven om te weten waar hij 
geweest was en toen ben ik lekker bij hem in de 
mand gekropen om hem te ondersteunen want 
ik had hem gemist. Hij is zo stoer want de vol-
gende dag zijn we nog even heerlijk op pad ge-
weest en hij hobbelde heerlijk achter mij aan net 
als of er de vorige dag niks gebeurt was. 
 
Ik kijk uit naar de Kerstperiode omdat het dan 
buiten heerlijk winters hoort te zijn met leuke 
kerstversiering en lichtjes. Ook fijn voor mij als 
het s avonds mooi verlicht is buiten.  
 
Vorig jaar had het Vrouwtje voor het eerst het 
hekje achter in onze tuin voorzien van een licht-
snoer wat heel erg leuk leek voor als het bijna 
donker was want dan kun je het licht al zien als 
je aan komt lopen/rijden, dus denk ik dat ze 
het dit jaar vast weer zal doen. 
Binnen kan het dan ook heel erg gezellig en 
sfeervol gemaakt worden met een mooie ver-
lichte boom, versiering etc. Welke kleur versie-
ring wij in onze Kerstboom krijgen dit jaar in 
ons huis is maar weer afwachten. Ze hebben 
altijd een echte kerstboom in huis. Daar mag ik 
natuurlijk niet tegen aan ……  
     Vervolg op pag. 17 
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Grummel Uitvaartzorg 
                   

                   Persoonlijk, betrokken & dichtbij 

 
 

U kunt ons altijd bellen; bij een overlijden  
Maar ook gewoon voor informatie. 

 
Wist u bijvoorbeeld dat u ook gebruik kunt maken 
van onze diensten wanneer u een verzekering heeft 

afgesloten bij o.a.; 
 

Dela, Monuta, Yarden, Ardanta, DLE? 

Judith Grummel 

0591-760150  

Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar 

Elke woensdag Schnitzeldag  
Schnitzelmenu voor slechts €12,50 
(keuze uit 8 verschillende schnitzels) 
 
Elke donderdag in Restaurant de Ser-
re: 
“Piri Piri Kip” en “Varkenshaas  
Saté”-menu ook voor slechts €12,50 
 
Restaurant De Serre,  
Meerdijk 104, 7825 TH  Emmen 
Tel: 0591 741624 
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De Zonnebloem 

Vervolg van pag. 15 
 
De vraag is wat voor kleur komt er in de boom 
meestal is het zilver soms rood. In ieder geval 
geen goud daar houdt het vrouwtje niet van. 
Dat is ook gunstig voor de portemonnee van de 
baas, zilver is veel goedkoper voor sieraden. 
Voor mij maakt het allemaal niet uit. En het 
heeft ook een voordeel de baas bemoeit zich er 
niet mee, want die ziet het niet. Maar wil wel 
graag een echte boom want hij vind de geur 
lekker in huis. 
Als de boom en de versiering na de feestdagen 
weer uit huis zijn vind het Vrouwtje dat het zo 
donker in huis is en het veel minder gezellig 
aandoet wat na een tijdje wel weer went. 
 

 
Ik wens iedereen fijne, gezellige  
feestdagen toe en een gelukkig  

en gezond nieuwjaar.  
Als jaarafsluiting nog gauw even  

een Poot van Upton, die geniet van 
zijn welverdiende vakantie. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

De trekkingsuitslag van de Zonnebloemloterij staat op de achterkant van deze krant! 

Nu ik dit zit te schrijven is het half november en 
we hebben nog steeds te maken met corona. 
Gelukkig hebben we wel onze gezellige middag 
kunnen houden bij Melody en ook gelukkig 
was het dat geen van de aanwezigen  besmet 
was! We bedanken Henk en zijn team voor de 
prima verzorging van de middag. 
Ook dank aan alle mensen die ons hebben ge-
steund door het kopen van Zonnebloemloten of 
het doneren van sponsorpunten van de PLUS-
sponsorpuntenactie. 
 
En dan is het jaar weer bijna ten einde.  Hope-
lijk kan de Sint of de kerstman onze gasten  
nog vinden voor een presentje. 

 

 

Ik wil u tenslotte namens  
alle vrijwilligers van de  
Zonnebloem afdeling  

Barger-Oosterveld  
een mooi Kerstfeest toewensen,  

een goede jaarwisseling  
en alle goeds in 2022 !  
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Medisch Pedicure 
Yvonne Moorman 

 

Voeten verdienen uw aandacht 

Laat uw voeten behandelen door een Medisch   
Pedicure met uitgebreide kennis en ervaring. 

Ook voor Diabetische, Reumatische en Risico voet. 

Vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar . 

Herenstreek 134         Tel:    0591 62 87 63 
Nieuw Dordrecht                  Mob:  06 81 57 84 78 

Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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Kerstverhaal 
Londen, kerstavond 1895 
De ijskoude wind liet zich voelen tot in het rij-
tuig. Lord Huntings adem vroor ogenblikkelijk 
aan tegen de vierkante ruitjes, zodat alle zicht 
naar buiten vertroebeld werd. Telkenmale op-
nieuw schraapte hij met een houten spateltje 
een vuistgrote plek schoon, en keek dan reik-
halzend uit naar de komst van zijn verloofde 
Mary. Eensklaps verscheen zij in de deurope-
ning van haar ouderlijk huis en wenkte hem 
om nog even geduld te hebben. Voldaan leun-
de Hunting achterover. In gedachten zag hij 
zich met Mary en zijn vader voor het haard-
vuur zitten. Zijn gelukzalig gevoel was echter 
niet volkomen. Zijn geliefde en betreurde moe-
der zou nimmer op ‘t kerstfeest aanwezig zijn. 
Was het om de verveling en het wachten 
draaglijker te maken? Met zijn vingernagel 
krabde hij op het andere ruitje een piepklein 
plekje ijs vrij en keek met één oog naar de door 
gaslantaarns verlichte straat. Hier en daar zag 
hij ouderparen die samen met hun kinderen 
naar de middernachtmis trokken. Het viel hem 
op hoe keurig en smaakvol de gegoede burgerij 
zich wist te kleden. Dat Mary ook tot de burge-
rij behoorde en niet tot de adel, was voor zijn 
vader al lang geen probleem meer. Haar laatste 
bezoek had de doorslag gegeven. Ze was voor 
hem méér dan de dochter van een tapijtenfabri-
kant. Haar interesse en gedegen kennis van En-
gelse literatuur, hadden zijn vooroordelen te-
genover haar doen wegebben. Eensklaps werd 
de jonge Lord uit zijn overdenkingen gewekt. 
“For Gods sake”, riep hij uit. Opnieuw vaagde 
hij de plek helder en keek met ontzetting naar 
wat hij in de verte ontwaarde als een klein 
meisje. Veel te licht gekleed voor de bijtende 
koude, liep het kind naar een echtpaar dat zich 
gehaast naar de kerk begaf. Met een smekende 
glimlach stak ze haar ongehandschoend handje 
uit. Verontwaardigd trokken beiden hun neus 
op en versnelden hun looppas. “Deze tijd van 
het jaar zijn zulke kinderen een ware plaag”, 
hoorde Lord Hunting de vrouw nog zeggen.  
Rillend van de koude stak het kind haar hand-
jes terug onder haar tengere armpjes. Met een 
ruk gooide de jonge edelman de cabine open 
en stapte met één van de dekens die in de laad- 
bak lagen naar het meisje. “Hier” riep hij, en 
sloeg de deken rond haar tengere lijfje. Rillend, 

maar met een glimlach keek ze hem 
aan. Haar blauwe oogjes fonkelden als sterre-
tjes in het dansende licht van de gaslantaarns. 
Vreemd oogden haar goudblonde en goed ver-
zorgde krullen, die een merkwaardige tegen-
stelling vormden met de lompen die ze 
droeg.   “Haast je toch naar huis” zei hij be-
zorgd, terwijl hijzelf rilde van de bijtende kou-
de. “Straks vries je nog dood, en aan een dode 
bedelaar heeft jouw vader ook niets.” Met een 
gezicht dat oplichtte, keek ze hem aan en zei: 
“Het is nog te vroeg om naar mijn vader te 
gaan … niet voor hij me verwacht.” 
Sprakeloos staarde hij haar aan. Zulke fonke-
lende oogjes had hij nog nooit gezien, maar te-
zelfdertijd ontwaarde hij iets schrikwekkends 
in haar kinderstemmetje dat een onnatuurlijke 
klank had. “Te  vroeg…. maar kindje, wat bazel 
je nu? Je bent bijna half dood”, trachtte hij haar 
aan het verstand te brengen. Met een lach keek 
ze hem aan, trok de deken strakker om zich 
heen en zei: “Zie, ik ben niet gekomen om de 
levende doden tot de dis uit te nodigen, maar 
wel degenen die nooit kunnen sterven ook al 
zijn ze gestorven.” Een pijnscheut ging door de 
jonge edelman zijn hart. Dat kind ijlde en sprak 
wartaal. Ondervoeding, slagen en vernederin-
gen hadden hun vernietigende tol geëist, 
meende hij. “Hier een muntstuk, en haast je nu 
als de bliksem naar huis”, schreeuwde hij. 
Even maakte hij zich het verwijt dat hij niet 
vlugger tot het inzicht was gekomen dat ze 
zonder geld niet naar huis kon keren. 
Nauwelijks had hij zich opnieuw in de koets 
neergezet of de koetsier opende het portier en 
hielp Mary instappen. Bruusk liet ze zich naast 
haar verloofde op de houten bank neervallen 
waarop hij een wollen deken over hun knieën 
ontvouwde. 
De koets had al een flink stuk weg afgelegd en 
bevond zich in een uitgestrekt en duister wei-
deland. “Ik heb je al vrolijker geweten”, zei 
Mary nadat Hunting zwijgzaam in gedachten 
voor zich uitstaarde. 
Schoorvoetend vertelde hij haar het voorval 
met het bedelende meisje. “En hoeveel heb je 
haar dan toegestopt?”, vroeg ze met een frons 
in haar voorhoofd. “Een zilverpond”, ant-
woordde hij verwonderd om die vraag. 
 
    Vervolg kerstverhaal op pag. 25 
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Voor leden is het gebruik van onze eigen aula gratis. 
 

Alle jaarbedragen zijn aangepast en verhoogd. 
 

Pakket 1: € 2.000,-        Pakket 2:  € 3.500,-     
18 jaar €      20,-        18 jaar  €      30,-         
26 jaar €      60,-            t/m 65 jaar   €      95,-          
t/m 65 jaar €      60,-            Daarna  €      45,-     
Daarna €      30,-            
 

                Pakket 3:  € 4.000,-            Pakket 4:   € 5.000,- 
                18 jaar  €     35,-     18 jaar €     55,-   
                t/m 65 jaar     €   100,-         26 jaar €   130,- 
                Daarna   €     55,-          t/m 65 jaar €   130,- 
    Daarna €     65,- 
  
 

Het is mogelijk om vanuit het Zalencentrum Dordt aan de 
Vastenow 3 uw begrafenis of crematie in zijn geheel te rege-

len. Tevens is het mogelijk om vanuit hetzelfde Zalencen-
trum een technische crematie te verzorgen. 

 

Leden informatie/registratie: Ledeninformatie/aulabeheer: 
G. Wisman, tel 0591 390270 J. Wever, tel 0591 390220 
b.g.g.  06 15698677 b.g.g. 06 29158160 
gerrit.wisman@ziggo.nl h.o.wever@planet.nl 
  

Alle informatie is ook te vinden op onze website:    
 

www.eertuwedooden.nl 

Begrafenis– en crematievereniging EERT UWE DOODEN 
Nieuw-Dordrecht/Barger-Oosterveld 

• Trouwreportages  
• Newbornfotografie 
• Cakesmashfotografie 

• Familiefoto’s 
• Portretfoto`s 

Hennie  
Huizinga  
Fotografie 

 
Zou je ook een fotoshoot willen, neem dan contact op 
via email of telefoon. 
 

Hennie Huizinga Fotografie 
Barnar  100, 2678 EX  Barger-Oosterveld 
Tel:  06 55774978        Email: ap.hennie@gmail.com 
 

Kijk ook op mijn facebook (huizinga-fotografie) op:      

www.huizinga-fotografie.nl 
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Vervolg kerstverhaal van pag. 23 
 

“Maar lieveling toch, hoe denk je dat haar 
pleegouders zullen reageren wanneer ze met 
zulk een bedrag thuis komt?” Geïrriteerd keek 
hij haar aan: “Hoezo, en waarom pleegou-
ders?” Geduldig antwoordde ze: “Ik ken dat 
meisje niet, maar ontegensprekelijk is zij een 
weeskind dat in een pleeggezin onderdak 
vindt en verplicht wordt tot bedelen. Men zal 
ongetwijfeld denken dat zij dat muntstuk ge-
stolen heeft… arm kind.” Na een korte stilte 
veerde Hunting recht en sloeg met enkele for-
se slagen van het houtblok tegen de wand aan 
de bokzijde. Langzaam kwam het rijtuig tot 
stilstand. Tegen de regels van de etiquette 
sprong Hunting uit de koets en bespaarde de 
koetsier een moeizaam afdalen van de met ijs 
aangeladen bok. “Keer onmiddellijk terug 
Charles” klonk het als een bevel, “ik ben iets 
vergeten… het spijt me.” Zonder zijn ongenoe-
gen kenbaar te maken antwoordde de ver-
kleumde koetsier: “Tot uw dienst sir.” 
De terugtocht verliep zwijgzaam. Mary kon 
zichzelf wel verwensen. Ze kende Hunting nu 
al langer dan vandaag en wist dat hij een klein 
hartje had. Toen de koets opnieuw voor Ma-
ry’s ouderlijk huis stilstond, opende Hunting 
met een ruk het portier en zag dat op de plaats 
waar het meisje had gestaan, een dozijn men-
sen samengetroept stonden. Allen keken voor-
overgebogen neer op een klein meisje dat men 
in de deken had gewikkeld dat ze bij zich had. 
Het leek of ze de hemel toelachte met wijd 
open ogen. “Doodgevroren”, zei iemand van 
de omstanders tegen Hunting die bleef toekij-
ken. Een ander wist te zeggen: “Het kind ijlde 
van de koorts en sprak wartaal. Ik meen te 
hebben verstaan dat ze zei, nog heden avond 
tot taak te hebben, om één levende onder de 
levende doden naar haar feestmaal te verge-
zellen. God in de hemel mag weten wat dat te 
betekenen heeft?” “Ach”, opperde Hunting, 
“dat kind was uitgehongerd en dacht enkel 
aan eten. Wiens geest zou kunnen weerstaan 
aan zo’n ontbering naar ziel en lichaam?” 
Houterig en gevoelloos slenterde Hunting 
naar de koets. Met een uitdrukkingsloos gelaat 
zei hij tegen Mary: “Warm je binnenshuis 
maar even op en geef Charles ook iets harte-
lijks te drinken. Ik ben zo terug.” Enkele minu-
ten later stond Hunting in het kerkportaal. Het 
was er halfduister en kil, maar achter de mid-
dendeur was er blijkbaar een overvloed aan  

 

licht. Ook aan luidruchtige zangstemmen ont-
brak het niet. Met een brutale duw opende hij 
de deur, die met een klap achter hem dichtviel. 
Geschrokken keken de vele aanwezigen ach-
terom. Vrijwel onmiddellijk richtten ze hun 
gelaat opnieuw naar de dominee die de rust-
verstoorder woedend aankeek. Enkele ogen-
blikken later zette hij zijn preek ogenschijnlijk 
onverstoord verder. Onbeweeglijk bleef Hun-
ting met zijn rug tegen de deur staan. Een be-
hulpzame aanwezige maakte hem met een 
handgebaar attent op een nog lege stoel. Alsof 
hij de goedbedoelde aanwijzing niet had opge-
merkt, week Huntings verbeten blik niet af 
van de priester, die luider en kwistiger dan 
voorheen, Gods woorden over de hoofden van 
de aanwezigen uitstrooide: “…zij bracht haar 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem neer in een krib-
be, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg .” Deze woorden waren er voor Hun-
ting teveel aan. Met grote passen stapte hij tot 
voor het altaar, en met één beweging draaide 
hij zich om. Zigzagsgewijs keek hij vluchtig 
alle geschokte aanwezigen aan. “Huichelaars, 
jullie die misbaar maken over een herbergier 
die de deur voor een zwangere vrouw geslo-
ten houdt. Witgekalkte graven, waarom aan-
horen jullie zo graag verhalen over iemands 
hardvochtige gedrag? Is het niet om jezelf dan 
beter te kunnen wanen?” Terwijl hij hijgde van 
de geleverde inspanning, richtte hij zijn hoofd 
opwaarts en keek de verbijsterde priester recht 
in de ogen. Een rumoer van verontwaardiging 
zwelde aan onder de aanwezigen. 
“Verwijder die dronkaard”, schreeuwde dan 
weer een ander. Eensklaps werd Hunting door 
twee in uniform uitgedoste politieagenten bij 
de arm gegrepen. Onder het instemmend ge-
tier van alle aanwezigen, werd hij het kerkpor-
taal uitgegooid en kwam daarbij ongelukkig 
ten val. Alles werd zwart voor zijn ogen, en 
langzaam trok alle gevoel uit zijn lichaam 
weg. De gezichten die zich over hem bogen, 
werden vager en het geschreeuw verstomde. 
Een felle lichtflits verblindde hem en een zwe-
vend gevoel bracht zijn geest in vervoering. 
Omgeven door een blauw licht, keek een klein 
meisje, gekleed in een wit verblindend ge-
waad, hem glimlachend aan. Met haar handjes 
van puur goud wenkte zij hem en wees naar 
de Koninklijke Feestdis waaraan hij genodigd 
was.  
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Oliebollen-puzzel 
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De oplossing van de vorige puzzel is: Sint bij Melody 
De winnaar is:  Hendry Kesimaat, Dagpauwoog 11 

Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie van de Barnstee. 

Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar:  dorpskrant.bo@gmail.com 

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________ 

Oplossing: _____________________________________________________________________________ 

 

Op deze twee pagina’s staan 21 oliebollen. In bijna elke oliebol zie je een stukje adverten-
tie uit deze Dorpskrant. Als je de advertentie hebt gevonden, schrijf je de naam van het 
bedrijf of van de winkel op. Als je alle antwoorden onder elkaar hebt staan, schrijf je de 
eerste letter van de antwoorden achter elkaar en je leest een naam die in ons dorp veel 
gehoord wordt. Dat is de oplossing van deze puzzel. 
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Splitting 55 

7826 CP Emmen  

Barger-Oosterveld 

 Tel. 06 45720052 

      Openingstijden: 
  
 Dinsdag  09.00 tot 17.30 
  

 Woensdag  09.00 tot 12.00  
  18.00 tot 21.00 
  

 Donderdag  09.00 tot 17.30 
  

 Zaterdag  09.00 tot 14.00 
 

Voor dames en heren 

Klazienaveensestraat 107 
Tel. 0591-627206 

7885 BC  Nieuw-Dordrecht 
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SINTERKLAAS IN BARGER-OOSTERVELD! 
 
Het was even spannend of Sinterklaas nog in Barger-Oosterveld 
zou komen dit jaar maar gelukkig was hij er op 20 november jl. en 
konden we samen met de kinderen een feestje vieren bij Melody. 
Helaas was het feestje iets minder groot dan andere jaren van-
wege alle vervelende coronaregeltjes. De papa’s en de mama’s 
mochten daarom niet mee de zaal in. Gelukkig waren de dames 
van de Culturele Commissie er om alles in goede banen te leiden 
en dat is zeker gelukt! 

Voordat Sinterklaas kwam kwamen eerst nog de vervelende boeven Sjef en Spekkie langs. Die 
hadden slaapdrank in het drinken gedaan zodat de pieten in slaap zouden vallen en zij het snoep 
konden stelen. Mevrouw Regel Nicht die mee was gekomen om de boel te controleren was 
helemaal in paniek. Gelukkig kon Toverpiet de Pieten weer wakker toveren zodat het allemaal 
nog weer goed kwam en er nog een heel leuk feest gevierd kon worden!  

Met dank aan Grads 
Heijne voor de foto’s.  
Op zijn Facebook  
pagina zijn er nog veel 
meer te zien! 

Deze mooie middag is georganiseerd door de Culturele Commissie met medewerking van zaal Melody, 
Licht & Geluid Dorgelo, DJ Evert Bos en de Toneelvereniging. 
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Fysiotherapie  
Barger-Oosterveld 

 
Het adres voor:  

fysio- en manuele therapie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Alke & Marijke Kamstra 

 
  Barnar 3 

Tel: 0591-626031 
www.fysio-emmen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geert Spiekman 
 
 

Paus Johannesstraat 40 

7826 BS  Emmen 

Tel. 0591 - 62 76 79 

Mobiel. 06 - 507 34 102 

Fax. 0591 – 85 20 82 

spiekmaninstallatietechniek@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GARAGE-REVISIE 
DIESELS—A.P.K. 

 
Compagniestraat 12a 

7826 TB  EMMEN 
Industrieterrein B.O. Veld 

 
Tel. (0591) 62 97 21 
Fax (0591) 62 03 96 

mailto:spiekmaninstallatietechniek@home.nl
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27 November jl. heeft Ben Wösten zijn derde boek over 
Barger-Oosterveld gepresenteerd met als titel: “Barger-
Oosterveld in woord en beeld”.  

Ben Wösten schrijft al 10 jaar verhalen en gedichten in 
de Dorpskrant. Het boek staat vol met mooie verhalen 
over ons dorp. Het geeft een inzicht over hoe het leven 
vroeger in Bens jeugd was en hoe de mensen met elkaar 
om gingen. Het boek is verfraaid met een aantal mooie 
foto’s. In het boek worden ook een aantal 
bijzondere dorpsgenoten beschreven 

Het boek is verkrijgbaar bij de Barnstee en  
kost € 22,50. 
 

Boek Ben Wösten! 

Toneelvoorstellingen  
2022 

We gaan er vooralsnog van uit dat de geplande voorstellingen voor  
2022 gewoon door kunnen gaan. Deze zijn op: 

 

                         11, 12, 18 & 19 maart 2022 
 

Reeds gekochte kaarten voor de voorstelling van  
2020 blijven geldig! 

 

GROEN (13 maart 2020) —> 11 maart 2022 
BLAUW (14 maart 2020) —> 12 maart 2022 

GEEL (20 maart 2020) —> 18 maart 2022 
ROOD (21 maart 2020) —> 19 maart 2022 

 
Er zijn  nog een aantal kaarten te koop bij Melody a € 8,50 

 (incl. koffie/thee/lekkers) 

Voor evt. vragen kunt u terecht bij: Judith Gerdes: 06 41453851. 
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DE  GROOT BOUW 

Nieuwbouw, Verbouw,  

Metsel en Timmerwerken 

 

Klazienaveensestraat 101 

7885 BC  Nieuw-Dordrecht 

Tel: 0591- 31 14 98 

Mobiel:  06 - 22 13 36 84 

www.degrootbouw.nl 

  
 
 
 

SLECHTS 

11,- 
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Kerstontbijt-recepten 
GINGERBREAD PANCAKES 
 

Wat heb je nodig voor gingerbread pancakes
(ingrediënten): 

• 175 gram tarwebloem 

• 50 gram bruine basterdsuiker 

• 150 ml melk 

• 2 eieren 

• 1 zakje vanillesuiker 

• 1½ eetlepel appelstroop 

• 3 theelepels bakpoeder 

• 1½ theelepel gemberpoeder 

• 1 theelepel kaneel 

• theelepel nootmuskaat 

• theelepel piment 

• snuf kruidnagelpoeder 
zout en olie om in te bakken 
 
Hoe je 10 gingerbread pancakes maakt: 
1. Doe eerst de natte ingrediënten in een kom. 
Dit zijn de eieren, melk en 1½ eetlepel ap-
pelstroop en mix dit goed door elkaar (gebruik 
hiervoor eventueel een keukenmachine of een 
handmixer: de stroop kan wat lastig mengen 
waardoor mixen wat langer duurt). 
2. In een andere kom doe je de droge ingredi-
ënten en deze mix je ook weer goed door el-
kaar: de bloem, bruine basterdsuiker, vanille-
suiker, bakpoeder, gemberpoeder, kaneel, 
nootmuskaat, piment, kruidnagelpoeder en 
een snuf zout. 
3. Mix de droge ingrediënten nu beetje bij 
beetje door de natte ingrediënten tot een mooi 
beslag. 
4. Verhit een beetje olie in een koekenpan met 
dikke bodem en schep hier, wanneer de olie 
heet is geworden, ongeveer 2 eetlepels be-
slag bij. Draai eventueel een beetje met de pan 
of gebruik de lepel om een mooie ronde vorm 
te krijgen. Bak de gingerbread pancakes in een 
paar minuten aan beide kanten gaar. 

Serveer stroop, honing, poe-
dersuiker of een klontje boter 
bij de gingerbread pancakes. 
Eet smakelijk en fijne feestda-
gen! 

 
EI UIT DE OVEN MET TOMAAT / SPINAZIE 
 
Wat heb je nodig voor ei uit de oven 
(ingrediënten): 
 

• 2 eieren (middel) 

• 2 flinke handjes spinazie (vers) 

• 4 cherrytomaatjes 

• 50 gram crème fraîche 
olie of boter, peper en zout 
 

Dit recept is voor 2 personen. 
Hoe je dit ei uit de oven maakt: 
 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem 
een braadslee of (metalen) ovenschaal en vul 
deze met water zodat, als de kleine oven-
schaaltjes erin staan, ze minimaal tot halver-
wege in het water staan. Deze zet je alvast in 
de oven terwijl hij aan het voorverwarmen is. 
Vet de ovenschaaltjes in met een beetje olie of 
boter. Verhit een klein beetje olie of boter in 
een koekenpan en bak de spinazie even kort 
tot hij geslonken is. Snijd de cherrytomaatjes 
in partjes. Verdeel de crème fraîche over de 
schaaltjes samen met de spinazie, de eieren en 
de cherrytomaatjes. Zet de schaaltjes in de 
braadslee of (metalen) ovenschaal in de oven 
voor ongeveer 10 tot 15 minuten (tot het eiwit 
hard is en het eigeel nog zacht). Strooi er naar 
smaak een beetje peper of zout over. Serveer 
met dunne reepjes (geroosterd) brood 
(soldaatjes) of eet lekker zo met een lepeltje. 
Eet smakelijk!  
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Volle Maan biedt verloskundige zorg aan in 
de regio Zuidoost Drenthe. 

 
Een zwangerschap is een bijzondere periode in je 
leven waarin veel gaat gebeuren. Maar ook een 
periode waarin je graag op een prettige manier 

begeleid wil worden. Wij bieden deskundige hulp, 
dichtbij huis, echo’s op de praktijk, twee vaste 
gezichten en keuzevrijheid, zodat jij op een zo 

zorgeloze manier kunt genieten van je 
zwangerschap. 

 
Hoofdlocatie: 

Van Echtenskanaal NZ 161, Klazienaveen  
 

Kijk voor meer informatie op: 

www.vollemaan.info  

of bel 06– 13455229 
 

Yvonne Eikens & Lorette Heller 

 

K. Hilgen 

Grondverzet BV  

 

 

Ep Schuilinghstraat 16 

7881 VV Emmer Compascuum 

 

 

 

Tel.: 0031 591 356115 
Fax.: 0031 591 356335 
Mob.: 0031 65 4924244 

 

Mail: info@hilgenbv.nl 

http://www.vollemaan.info/
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     dinsdag 28 december 2021  
 

     organiseert de  

       volleybalvereniging VVBO  
     haar jaarlijkse 

 

Oliebollentoernooi  
 

Aanvang 18.00 uur  sporthal Meerdijk 
 

Een ieder die hier aan deel wil nemen kan zich opgeven individueel of per team . 
Per team minimaal 2 dames en maximaal 4 competitiespelers. 

Wie mogen er mee doen?  Alle inwoners van Barger-Oosterveld vanaf 15 jaar . 
 

De inleg is 3,50  per persoon bij opgave te voldoen. 
Bij niet betalen wordt er niet ingedeeld. 

 
Zoals altijd is er ook een verloting  dus vergeet je portemonnee niet! 

 
Opgave is mogelijk tot 18 dec a.s bij de commissie liefst via de mail,  

voor info zie onderstaand. 
 

  Ria Benes  06 28586029      riabeune@hotmail.com 
  Ilona Benes    06 30645944      ilonabenes@hotmail.com 
 Jan Jansen  De Bargies  43          
 Albertje Pruim  De Traden 142  

 
 
Tevens zijn we nog steeds op zoek naar leden zowel recreatief dames en heren, 
competitie heren en  competitie dames. Lijkt het je leuk kom dan gratis 4 x trainen . 
 
 DINSDAG    Dames recreanten van 20.00 tot 21.30 uur    
   Heren-1 1ste klas van 20.00 tot 21.30 uur                                                                                  
                                   
 
DONDERDAG Heren-2 3de klas van 20.00 tot 21.30 uur 
   Dames-1 3de klas van 19.00 tot 21.30 uur  
   Heren recreanten van 20.30 tot 22.00 uur 

mailto:riabeune@hotmail.com
mailto:ilonabenes@hotmail.com
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  Kinder en zo! 

Verbind de stippen  

Help Rudolf terug naar huis!  REBUS 

Kerstraadsels                                                                                                                                   
 

1. Welk klokje geeft wel de tijd 
aan, maar nooit de uren? 

                                                                        
2. Welk ijs kan niet smelten? 
 
3. Wat zingen apen met kerstmis? 
 
4. Wat leren kerstelfjes op school? 

Antwoorden: 
1. een sneeuwklokje                                                                                

2. een radijs 
3. Jungle Bells 
4. Het elf-abet 
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Kleurplaat 

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever ‘m in bij de Barnstee.  

Zet hierboven je naam,  leeftijd en adres.  

Naam: 

 

Adres:             Leeftijd: 

 



38 

 

 
 

Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 

Deze prachtige kleurplaat moet je echt even in kleur bewonderen!   
Kijk hiervoor op www.barger-oosterveld.nl (in het mapje ‘Dorpskrant’ ) of  

op de  Facebookpagina Barger-Oosterveld Online. 
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Verenigingen/instanties Barger-Oosterveld 
 

Barnstee info@barnstee.nl. Tel: 624599.www.barnstee.nl 
Voorzitter: Herman Hemel, Beheerder: Eddie Knorren 
 

Carnavalsvereniging de Zeskante steen 
M. Siekman, tel. 06 24138892, mjsiekman@hotmail.com 
‘ 

Culturele Commissie 
culturelecommissieboveld@gmail.com 
 

Dorpsteam Contact: j.lubberts@emmen.nl.  
 

 Dweilorkest ‘Dinges’ 
Telefoon: 06-14059645, dweilorkestdinges@gmail.com 
www.dweilorkestdingesemmen.nl 
 

EHBO vereniging Barger-Oosterveld 
ehbobargeroosterveld@live.nl, F. Oldenhuis  
tel: 0591-620363, www.ehbobargeroosterveld.nl 
 

Gemengd zangkoor “het Flintenkoor” 
Secr.: Onne Postma, Ronerbrink 3, Emmen.tel 618362 
 

MTB, Motorclub Barger-Oosterveld 
Voorzitter: Jos Sijbom. Tel: 315261, sijbom@ziggo.nl 
 

Muziekvereniging de Orreblaozers 
D. Prinsen Tel. 354375 
EGMprinsen@planet.nl, www.orreblaozers.nl 
 

Muziekvereniging Volharding 
J. Möhlmann, tel. 06-54384629 
Info@muziekvereniging-volharding.nl 
 

OCBO, Oldtimerclub Barger-Oosterveld 
info@ocbo.nl, www.ocbo.nl,  
Secretaris: Marcel Schepers, Iemenkörf 5 
 

Plaatselijk Belang Voorzitter: J. Suelmann 
Secretaris L. Mangnus Tel. 629643, leomangnus@live.nl 
 

R.K. Kerk St. Gerardus Majella 
Splitting 142, 7826 CT Emmen, stgerardus@hetnet.nl 
Parochiesecretariaat tel. 622404,  
Geopend op dinsdag en donderdagmorgen van 9.-12. 
 

Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 
Secretariaat: Tel. 853359, Willem Grolstraat 120 
 

Toneelvereniging Barger-Oosterveld 
Judith Gerdes, tel. 0641453851. U vindt ons op Facebook! 
 

Uitvaartvereniging H.B.S. info@uitvaartverzorginghbs.nl 
 

Vrouwenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 
Voorzitster Tina Post Tel. 621789 
 

IJsvereniging ‘Hou Vol’ D. Schomaker Tel 646014 
 

de Zonnebloem  
Voorzitster Sandie de Leeuw-Fuhler, 06 40121250 
Secretaresse Tilly Mangnus, Tel. 629643 

_______________________________________ 
 

Bibliobus:  
Op maandag van 16.10-16.50 uur bij de kerk 
voor kinderen en volwassenen. 
Op donderdag bij St. Gerardusschool  
van 08.30 -  10.00 uur voor de kinderen. 
Op donderdag bij OBS op ‘t Veld  
van 10.05  - 11.00 uur voor de kinderen. 

Sportverenigingen: 
 

Sporthal Meerdijk Tel. 621421 
 

SVBO, Handbalvereniging 
svbo@handbal.nl 
 

SVBO, Voetbalvereniging  Tel. 624853 
email@vvsvbo.nl, www.vvSVBO.nl 
 

Manege de Tempeliers 
www.manegedetempeliers.nl 
P. Van Uem 06 55887333 
 

VVBO, Volleybal 
 Ilona Benes: 06 30645944 of 0591 394866  
 

Scholen: 
 

St. Gerardusschool Tel. 622465 
stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
 

O.b.s. Op ‘t Veld Tel: 629364 
administratie@obs-optveld.nl  www.obs-optveld.nl 

Belangrijke informatie: 
 
Alarmnummer   112 

Huisartsenpost   0900 1120112 

Scheper Ziekenhuis   691911 

Politie algemeen   0900 8844 

Brandweer Emmen   685345 
 

Dorpsagenten: 
Kim Steenwijk      Kim.Steenwijk@politie.nl 
Gerwin Prins        Gerwin.Prins@politie.nl 
 

Wijkverpleegkundige: Melanie Oosting 
tel: 06-20307118 
 

Bloedprikken:  elke donderdag van 08.15 - 09.00 uur 
in de Barnstee. 
 

Defibrillatoren (AED) in Barger-Oosterveld:  

24 uur per dag bereikbaar: 

 Fam. Oldenhuis (voordeur), Willem Grolstr. 24 

 Fam. Zwart (voordeur), Iemschoer 22 

 Barnstee (voordeur), Barnar 5 

 R.K. Kerk, Splitting 142 

 Fuhler, Handelsweg (bij ingang aan het hek) 

 Fam. Suelmann, Keizersmantel 4 (zijkant huis) 
 

Bereikbaar tijdens openings– en trainingsuren: 

 Kantine SVBO, Parkstraat 1 

 Sporthal Meerdijk 

 Autobedrijf HaBo, Handelsweg 8 

 De Groot Installatiegroep, Navigatiestraat 3 

Website Barger-Oosterveld:  

www.barger-oosterveld.nl 

Wijzigingen graag melden aan de redactie: 
dorpskrant.bo@gmail.com  of tel: 624599. 

mailto:j.lubberts@emmen.nl
http://www.ehbobargeroosterveld.nl/
mailto:leomangnus@live.nl
mailto:Kim.Steenwijk@politie.nl
mailto:Gerwin.Prins@politie.nl
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